
๒๖ 
แผนการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวเิชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

ความเส่ียง 
กจิกรรมการควบคุม/
จัดการความเส่ียง 

วตัถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวงั 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับความเส่ียงทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจัดการความเส่ียง 

ระดับ
ความ 
เส่ียง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
๑. การใชดุ้ลพินิจของผูมี้
อ านาจในการอนุญาต
อนุมติั ต่าง ๆ 

การพิจารณาอนุญาต
อนุมติั ยดึหลกักฎหมาย
ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 

เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรม 
และความถูก
ตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 

การพิจารณา
อนุญาต 
อนุมติัมีความ
รวดเร็วถูกตอ้ง 

- ทุกกอง 
 

๑๐ ๓ ๕ ๕ 

 



๒๗ 
๒. เกิดสาธารณภยัในพื้นท่ี 
 
 

๑.จดัฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้
ไดร้้อยละ ๒ ของ
ประชากรในพื้นท่ี 
 
๒. ดูแลการจดัเตรียมและ
อ านวยความสะดวกใน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัต่าง ๆ ใน
พื้นท่ี 

๑. เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ไดรั้บความ
เดือดร้อนได้
ทนัท่วงที 
๒. เพื่อให้
ประชาชนมามี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ม.ค. -  ก .ย . 
๒๕๖๔ 
 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตุ
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 
 

- ทุกกอง 
 

๑๐ ๒ ๓ ๘ 

๓. ประชาชนไม่ค่อย ให้
ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บา้น เพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ไม่เสนอแนะโครงการ/
กิจกรรม ท่ีตอ้งการแกไ้ข
ปรับปรุงในชุมชน 

๑. ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการจดั 
ท าแผนเพื่อผลประโยชน์
ต่อประชาชนโดยตรง 

๑. เพื่อให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ิน ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วม
แกไ้ขปัญหาใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

ม . ค . - ก . ย . 
๒๕๖๔ 
 
 

การปฏิบติังาน
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 

- ส านกัปลดั ๑๐ ๑ ๕ ๕ 



๒๘ 

ความเส่ียง 
กจิกรรมการควบคุม/
จัดการความเส่ียง 

วตัถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวงั 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ระดับความเส่ียงทีค่าดหวงั 
ภายหลงัด าเนินการจัดการความเส่ียง 

ระดับ
ความ 
เส่ียง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
๔. พสัดุยงัขาด
ความรู้ ความ 
สามารถใน      
การท างาน 

๑. ส่งพนกังานเขา้รับ
การอบรม 

เพื่อใหป้ฏิบติังานได้
ถูกตอ้ง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 
 

ไม่เกิดความ
ผดิพลาดใน
การปฏิบติังาน 
 

- ทุกกอง 
 

๙ ๓ ๕ ๕ 

๕. มีการ
เปล่ียนแปลง
ระบบการบญัชี
แบบใหม่ระบบ   
E-LAAS ท าให้
การบนัทึกใน
ระบบไม่ถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีละเลย
ไม่จดัท าบญัชีและ
รายงานตามระบบ
ท่ีก าหนด 

๑. มาตรฐานการบญัชี
และนโยบายการบญัชี
ภาครัฐ 

๑. จดัใหมี้การอบรม
ศึกษาเรียนรู้การบนัทึก
บญัชีในในระบบ            
E-LAAS 
๒. มีการสอบทานการ
บนัทึกบญัชีกบัเอกสาร
การรับ-จ่ายเงินทุกส้ิน
เดือน 
๓. จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบ
โดยตรงในการบนัทึก
บญัชีและจดัท ารายงานให้
เป็นปัจจุบนัตาม 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 
 

๑. ให้
เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ
ศึกษาการ
ปฏิบติังานใน
ระบบ           
E-LAAS และ
ลงมือปฏิบติั 

- กองคลงั ๙ ๒ ๕ ๕ 



๒๙ 
๖. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
ในการออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่มี
ในหน่วยงานออกแบบ
หรือรับรองแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง (เพราะไม่มี
วศิวกรรมและสถาปนิก) 

๑. ปฏิบติัตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจา้ง
เอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
อา้งถึงใหจ้า้งเอกชน
หรือหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างและ
หลกัเกณฑก์าร
ออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างของส่วน
ราชการ 

๑. เพื่อใหง้าน
ก่อสร้างใน
โครงการต่าง ๆ 
ของอบต.ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบถูกตอ้ง
และมีความมัน่คง
แขง็แรงสอดคลอ้ง
กบังานวศิวกรรม
และสถาปนิก 

ม.ค.- ก.ย. 
๒๕๖๔ 
 

๑. ควรสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่ง
วศิวกรและ
สถาปนิก 
 

- กองช่าง 
 

๙ ๑ ๕ ๕ 

๗. การแพร่ระบายของเช้ือ
ไวรัสโควิด-๑๙ จึงมีค าสั่ง
ใหแ้ต่ละ อุปท.ท าศูนยพ์กั
คอย 

๑. จดัสถานท่ีใหก้บัผูท่ี้
เขา้มาพกัในศูนยพ์กั
คอยและน าผูป่้วยท่ีติด
เช้ือโควดิไปสวอดเพื่อ
ตรวจหาเช้ือโควดิ-๑๙ 

๑. เพื่อให้
ด าเนินงานเก่ียวกบั
การโรคโควดิ ๑๙ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนไดรั้บ
รู้ถึงการระบาดของ
เช้ือไวรัสโควดิ-๑๙ 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 
 
 

๑. ท าให้
ชาวบา้น
ภายในต าบล
และผูท่ี้มาพกั
ในศูนยพ์กั
คอยได ้รับ
ความสะดวก
และหายจาก
อาการของโรค
โควดิ-๑๙ 

- ทุกกอง
ปลดั 

๑๐ ๔ ๔ ๘ 



๓๐ 
 

ตารางคะแนนความเส่ียงเป็นระดับความเส่ียง 
 

ตารางความเส่ียง ระดับวามเส่ียง 
๑๗ – ๒๕ สูงมาก 
๑๑ – ๑๖ สูง 
๖ – ๑๐ ปานกลาง 
๑ - ๕ ต ่า 

 



 


